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AGENDA APRIL 2017 
 
  

Ma 03 Koffieochtend 

Di 04  

Wo 05 Schoolvoetbal Finale Ronde 

Do 006 Bieb Peuters 

Vr 07 Koffieochtend 
Bieb Peuters 

  

Ma 10 Koffieochtend 

Di 11  

Wo 12  

Do 13 Paasfeestje groepen 1 t/m 4 
Laatste keer gratis fruit. 
Open Podium / afscheid Jacquelien Startkids 

Vr 14 Vrij 

  

Ma 17 Vrij 2e paasdag 

Di 18 CITO eindtoets groep 8 
Start Schooltuinen 

Wo 19 CITO eindtoets groep 8 
Schooltrefbaltoernooi 

Do 20 CITO eindtoets groep 8 
Bieb Peuters 
Opening Kleine Plein 14,30 uur 

Vr 21 Koningsontbijt 
KoningsSpelen / Opening grote plein 

  

Ma 24 Vakantie 

Di 25 Vakantie 

Wo 26 Vakantie 

Do 27 Vakantie 

Vr 28 Vakantie tot en met 7 mei / maandag 8 mai 1e schooldag 

        
FRUIT 
 
Tot half april ontvangen we voor de groepen 1 t/m 8 gratis fruit van de Europese Unie. Ruim van 
tevoren maken we bekend via de schoolapp, welke fruitsoorten geleverd worden. Mocht uw kind 
een fruit soort niet lusten, dan wordt u verzocht een andere fruitsoort mee te geven. Op maandag 
en dinsdag moeten de leerlingen zelf een tussenhap meenemen. Natuurlijk adviseren wij ook op 
deze twee dagen fruit mee te geven. Deze actie eindigt op 14 april. 
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VOORWOORD 
 
Een hele drukke periode met toetsen en rapporten is voorbij. Ook alle leerlingen van groep 8 
hebben hun advies ontvangen.  
 
Vanaf deze plaats alvast een oproep aan alle ouders om ons te ondersteunen tijdens de 
KoningsSpelen. U leest daar verderop meer over in deze maandinfo. In elk jaar hebben we 4 of 5 
ouders nodig, die de groepen gaan begeleiden. Dit schooljaar doen alle groepen 1 t/m 8 mee 
met de spelletjes, dus hebben we veel hulp nodig. Bij elk leerjaar (de A groepen) hangt een 
inschrijfformulier. Doet u mee?? 
 
Op donderdagmiddag 20 april openen rond half drie officieel het kleuter/peuterplein. Op 
vrijdagochtend 21 april  openen we het grote plein en de KoningsSpelen om kwart over negen. 
Natuurlijk beginnen we die dag met het Koningsontbijt. De peuters hebben die dag een eigen 
programma.  
 
Na al deze feestelijkheden start de vakantie om 13.30 uur. We zien iedereen weer terug op 
maandag 8 mei. 
 
Op 18, 19 en 20 april wordt de CITO-eindtoets afgenomen in groep 8. We wensen iedereen veel 
succes toe. 
 
Tot slot willen we Jacquelien bedanken voor de prettige samenwerking van StartKids met het 
Startblok. Zij heeft een nieuwe baan en uitdaging gevonden.  
 
Walter Konings  
directeur 
 
 

 
 
Jacquelien tijdens de landelijke Pannenkoekendag 
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KONINGSSPELEN 2017   
 

VRIJDAG  21 APRIL  
 
 
 
 
 

08.30 UUR KONINGSONTBIJT 
 

09.15 UUR DANS OKIDO 
 

09.30 UUR OPENING GROTE PLEIN 
 

09.45 UUR START KONINGSSPELEN RONDE 1 
11.00 UUR KONINGSSPELEN START RONDE 2 

 
13.30 UUR VAKANTIE 
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OPENING KLEUTER/PEUTERPLEIN 
 
Op donderdagmiddag 20 april wordt het gerenoveerde kleuter/peuterplein officieel 
geopend. Om half drie zingen alle kleuters en peuters het openingslied. We vragen 
aan alle ouders om aanwezig te zijn en… een pan/pot/deksel + pollepel mee te 
brengen. Zo kunnen zij het lied muzikaal trommelend ondersteunen. 
 

 

OPENING KLEUTER/PEUTERPLEIN 
DONDERDAG 20 APRIL 

14.30 UUR 
 

 
 
 

 
 

De kinderen oefenen het lied gedurende de dag. U zingt gewoon gemakkelijk mee! 
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VOETBALTOERNOOI/SPORT 
 
In de maand april hebben 7 Startblokteams meegedaan met het 
schoolvoetbaltoernooi. Meisjes 5/6 en jongens 5/6 mogen door naar de finaleronde 
op 5 april. Ook de andere teams hebben goed gepresteerd en met heel veel plezier 
gevoetbald. 
 
In mei is er een voetbaltoernooi voor de groepen 4 op het complex van HBSS. 
Op 19 april doen we met 1 team mee aan het schooltrefbaltoernooi. 
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21 april KoningsSpelen. Komt u ook helpen?  

 

 
 
 
AFVAL THE GAME PAPIER 
Op 13 maart startten de groepen 6 met Afval the Game Papier. In drie lessen leren ze waarom het 
goed is om papier apart in te zamelen. Natuurlijk gaan ze ook daadwerkelijk aan het werk. Helpt u 
ze ook met het scheiden van papier en ander afval? 
 

U kunt uw oud papier ‘s morgens bij de centrale deur in de blauwe container 
gooien. 
 
 
GEZOCHT 
Voor de buitenkeuken op het kleuterplein zoeken we: 

- Potten/pannen 
- Pollepels 
- Spatels 

 
Indien u iets weg te geven hebt, dat gaarne afgeven bij de conciërge. Alvast bedankt. 
 
 

DOET U MEE? 
WIJ ZOEKEN VEEL HULP TIJDENS 

DE KONINGSSPELEN. 
GEEF U OP BIJ DE LEERKRACHT 

VAN UW KIND! 
ALVAST BEDANKT! 
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KOMKIDS. 
 

Afscheid: 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Graag wil ik jullie via deze weg vertellen dat vrijdag 14 april mijn laatste dag zal zijn bij bso Startkids. 

Op donderdag 13 april zal mijn afscheid plaatsvinden, omdat het vrijdag goede vrijdag is. 

Ik heb een andere uitdaging gevonden en zal hier op 17 april gaan beginnen. 

Mijn werk op bso Startkids heb ik altijd met veel liefde en plezier gedaan. 

Ik wil u bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking. 

BSO: 

Wij zijn op de bso ook hard bezig met afval the game, we scheiden het afval en knutselen met 

kostenloos materiaal. We doen hard ons best en willen natuurlijk graag winnen! 

We hebben de pasen ook alvast in huis gehaald en mooie paastakken versierd. 

Heeft u ons nieuwe bord al gezien boven op het dak van de bso? 

Liked  u onze Facebook pagina al? 

Www.facebook.nl/komkidsstartkids  

 
Rachel wordt de nieuwe pmr.  Zij zal zich in de volgende maand info voorstellen. 
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SCHOOLAPP/MAANDINFO 
Dit schooljaar maken we weer gebruik van de schoolapp GlazenSchool. We vragen aan alle ouders 
met een mobiele telefoon om deze app te downloaden. U moet allereerst voor de juiste school 
KIEZEN en daarna de juiste groep(en). 

 
DE SCHOOLFOTOGRAAF 
Op donderdag 23 en vrijdag 24 maart was de schoolfotograaf weer op bezoek. U krijgt volgende 
week bericht over de aankoop.  
 

ACTIVITEITEN APRIL  2017 
- 18 april CITO-eindtoets groep 8 
- 19 april CITO-eindtoets groep 8 
- 19 april Schooltrefbaltoernooi 
- 20 april CITO-eindtoets groep 8 
- 20 april Opening kleuter/peuterplein 
- 21 april Koningsontbijt 
- 21 april Opening plein 
- 21 april  Koningsspelen 
- 21 april Start vakantie om 13.30 uur 
- 08 mei  1e schooldag na meivakantie 

 
Hebt u onze facebookpagina al eens bezocht? De laatste nieuwtjes met leuke foto’s worden 
op onze facebookpagina gemeld. https:/ /www.facebook.com/pages/Obs-Het-Startblok-
Schiedam/166131996876163 
 

Op 1 mei 2017 komt de volgende maandinfo uit! 
 
Het Startblok verzamelt papier, kunststoffen en drinkpakjes apart in. 

 


